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EHBO IN HET HEILIG HARTCOLLEGE 
Rode Kruis-Tervuren 

TERVUREN - Het “Project 
EHBO” in het Heilig Hartcol-
lege toont aan hoe het mogelijk 
is om de Rode Kruiscursussen 
“Eerste Hulp” (12u) en “Helper” 
(12u) succesvol te onderrichten 
op school.
Els D’Hondt doceert reeds 14 
jaar biologie en natuurweten-
schappen aan het Heilig Hart-
college Tervuren. Sinds 4 jaar 
onderwijst zij er ook de Rode 
Kruiscursussen EHBO en 
neemt zij de bijhorende exa-
mens af in samenwerking met 
de dienst vorming van de plaat-
selijke Rode Kruisafdeling.
De aanpak van “Project EHBO” 
samengevat:

- In het Heilig Hartcollege wor-
den de cursussen ingericht 
voor het 6de jaar van het se-
cundair onderwijs. Dit gebeurt 
tijdens de “Vrije Ruimte” en is 
een keuzeproject dat wekelijks 
2 lesuren omvat. 

- Tijdens deze lesuren  worden 

de cursussen “Eerste Hulp” en 
“Helper” gegeven. Aangezien 
er meer dan voldoende tijd is 
voorzien in het keuzeproject, 
is het mogelijk  om een aantal 
onderwerpen dieper uit te spit-
ten. Tevens is er voldoende tijd 
om de leerstof en de technie-
ken in te oefenen en te herha-
len.

- Het handboek “Help! Eerste 
hulp voor iedereen”, uitgege-
ven door Rode Kruis-Vlaande-
ren, wordt door de leerlingen 
aangekocht en gebruikt als 
cursus. 

- Om de geziene onderwerpen 
in te oefenen, wordt gewerkt 
met simulanten. Deze vrijwilli-
gers werden binnen het Rode 
Kruis opgeleid om bepaalde 
aandoeningen en kwetsuren 
na te spelen. Hierbij worden 
zelfs wonden levensecht na-
gemaakt. 

Deze werkwijze is van cruciaal 

belang voor een goede EHBO-
opleiding. Tijdens de simula-
tielessen leren de leerlingen, 
zeer concreet, voor veiligheid 
te zorgen, correct de toestand 
van het slachtoffer te beoorde-
len, de hulpdiensten correct te 
alarmeren en de verdere eer-
ste hulp toe te dienen. Boven-
dien wordt er veel aandacht 
besteed aan de psycho-soci-
ale omgang met het slachtof-
fer. EHBO is immers veel meer 
dan het louter toepassen van 
aangeleerde technieken!

- Na het gedeelte “Eerste Hulp” 

wordt in januari een theore-
tisch examen afgenomen. Dit 
is niet verplicht voor het Rode 
Kruis, maar dit maakt dat de 
leerlingen de leerstof in hun 
boek herhalen. Het resultaat 
hiervan telt ook mee als exa-
mencijfer voor het vak EHBO. 
Daarnaast leggen alle leer-
lingen ook het officiële Rode 
Kruisexamen af. Dit bestaat uit 
een aantal praktische proeven. 
Slagen op dit examen bete-
kent bovendien dat de leer-
lingen het bijhorende Rode 
Kruisbrevet krijgen!

- Vanaf eind januari start Els dan 
met de vervolgcursus “Helper” 
en in mei volgt dan het 2de 
examen dat wordt afgenomen 
op dezelfde manier als het 
eerste. Ook hier kunnen de 
leerlingen, indien ze slagen, 
het brevet “Helper” behalen.

- Als basisdiploma beschikt Els 
over een licentiaatsopleiding 
biologie, waarna ze promo-
veerde tot doctor in de bio-
logie. Nadien volgde ze zelf 
de cursussen “Eerste Hulp” 
en “Helper”, gevolgd door de 

lesgeversopleiding van Rode 
Kruis-Vlaanderen. Als leer-
kracht werd ze wel vrijgesteld 
van het onderdeel “Krijtlijnen 
van de lesgever in spé”. Zo 
kan zij de inhoud van de les-
sen met de nodige kennis en 
met de specifieke vaardighe-
den (bvb. werken met simulan-
ten) overbrengen naar de leer-
lingen. De theoretische lessen 
en stageprogramma nemen 
ongeveer een jaar in beslag.

- Els heeft telkens een enorm 
enthousiasme kunnen vast 
stellen bij de leerlingen die de 
EHBO cursus als keuzevak 
kozen. Dit toont dan ook aan 
dat er bij de jeugd een grote 
interesse is.

- Dit project is enkel haalbaar 

dankzij de unieke en succes-
volle samenwerking tussen de 
school en de plaatselijke Rode 
Kruisafdeling. 
o De school biedt de moge-

lijkheid jaarlijks 2 cursussen 
in the richten waardoor een 
30-tal leerlingen kunnen 
deelnemen.

o  Het Rode Kruis is onmis-
baar voor de logistieke en 
praktische steun. Zo kan er 
gebruik gemaakt worden 
van het plaatselijk leslokaal 
en van het beschikbare 
les- en oefenmateriaal o.a. 
reanimatiepoppen, AED-
toestel, ontsmettings- en 
verbandmateriaal...
- Rode Kruisvrijwilligers 

Anne en Eddy Verbraec-
ken helpen bij het afne-

men van de praktische 
examens en simulanten 
Josée Op De Beeck en 
Luc Walgraef zijn steeds 
beschikbaar, zowel tij-
dens de lessen als bij het 
examen. 

- De administratie van dit 
project EHBO op school 
wordt verzorgd door onze 
Rode Kruisvrijwilliger Ste-
ven Fauconnier.

Het is voor iedereen een fantas-
tische samenwerking en dit ge-
combineerd met enthousiaste 
leerlingen maakt het zeker de 
moeite waard! §

Ingrid Sannen
Verantwoordelijke Communica-
tie & Werving Rode Kruis-Ter-
vuren
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Verdwijnt de bib op termijn?

HOEILAART - Tijden verande-
ren, zoveel is zeker. Neem nu 
het cultureel veld. Meer dan 
ooit raakte het de afgelopen 
dagen in het middelpunt van 
een lichte of zware bezuini-
gingsronde. Binnenkort hoe-
ven gemeenten geen bib of 
cultuurcentrum meer te heb-
ben op hun grondgebied. 
We vroegen de Hoeilaartse 
burgemeester naar zijn visie 
terzake. Tim Vandenput (Open 

Vld): ‘Het is een goeie zaak dat 
gemeenten meer vrijheid krijgen 
om hun geld te investeren in din-
gen die nodig en nuttig zijn voor 
de inwoners, zij weten beter dan 
de Vlaamse Overheid wat er op 
het terrein moet gebeuren! De 
„bibliotheekplicht” uit 1978 heeft 
zijn nut bewezen, er zijn veel 
bib’s met veel boeken, dvd’s, 
dagbladen, … Maar net zoals 
subsidies moeten zulke plich-
ten beperkt zijn in de tijd, dat is 
wat Minister Gatz (Open Vld) nu 
beslist heeft. Meer in het alge-
meen zouden we eens moeten 
afstappen van het klassiek en 
conservatief denken dat zegt: 
“hoe meer geld je geeft aan iets, 

hoe meer er gebeurt”. Dat is 
pertinent onjuist, het gaat over 
hoe je efficiënt de beschikbare 
middelen aanwendt om tot een 
goed resultaat te komen. Daar 
moet aan gewerkt worden, niet 
aan oeverloze debatten over 
hoeveel geld iemand krijgt of 
niet krijgt’. Van zijn collega Dirk 
Brankaer (OV 2002) uit Overijse 
ontvingen we geen reactie op 
onze vraag. Maar wat niet is, kan 
komen. 

Ingrijpen
Cultuurminister Sven Gatz zei 
in de Zevende Dag op Eén 
evenwel: ‘Als te veel biblio-
theken sluiten, zullen we zien 

of we moeten ingrijpen’. ‘Hij 
houdt vol dat er volgens hem 
nauwelijks bibliotheken zullen 
sluiten door het afschaffen van 
de bibliotheekplicht. Maar als 
de beweging onheilspellend 
wordt, zullen we kijken wat we 
moeten doen en of we moeten 
ingrijpen’, klonk het. Dat er niet-
temin heel wat wijkbibliotheken 
de deuren sloten toen die plicht 
verdween, wijt Gatz aan de ‘kri-
tische massa’ die noodzakelijk 
is om een bib open te houden. 
‘Op bepaald moment wordt het 
te duur om nog in elke wijk een 
bibliotheek open te houden en 
daar personeel voor te betalen”, 
argumenteerde hij voorts in de 
Zevende Dag. 
Wordt vervolgd. - MAP (Foto 
MAP) §

Burgemeester Tim Vandenput: 
‘Meer in het algemeen zouden 
we eens moeten afstappen van 
het klassiek en conservatief 
denken dat zegt: hoe meer geld 
je geeft aan iets, hoe meer er 
gebeurt’. (Foto MAP)

Minister Gatz: ‘ Volgens mij zul-
len nauwelijks bibliotheken slui-
ten door het afschaffen van de 
bibliotheekplicht’. (Foto MAP)

De bib in vraag gesteld, morgen het cultuurcentrum? (Foto MAP)
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